Pöytäkirja

Helsingin piiri ry

1 (3)

30.11.2018

Sääntömääräinen syyspiirikokous
Aika

Torstai 29.11.2018 klo 16.00-17.23

1
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi.
2
Kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoman ajankohtaiskatsaus
Kuultiin kaupunginvaltuutettu Eveliina Heinäluoman ajankohtaiskatsaus Helsingin kaupungin talousarvion
valmistelusta ja käytiin keskustelua sen johdosta.
3
Edustajien valtuuksien toteaminen
Todettiin, että kokoukseen osallistui 22 kokousedustajaa valtakirjalla ja 12 seuraajaa eli yhteensä 34
henkilöä, jotka käyvät ilmi liitteestä 1.
4
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokouksesta oli ilmoitettu sähköpostilla 9.11.2018 ja samana päivänä piirin kotisivuilla
julkaistulla ilmoituksella, liite 2.
5
Kokouksen järjestäytyminen
a) puheenjohtajaksi valittiin Ismo Luukkonen
b) sihteeriksi valittiin Sarita Maja-Hellman
c) pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Söderholm ja Vesa Katajikko
d) ääntenlaskijoiksi (3) valittiin edellisten lisäksi vielä Ritva Westerlund
6
Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin jaettu esityslista kokoukselle, liite 3.
7
Jäsenmaksu ja kannatusjäsenmaksu vuodelle 2019
Vahvistettiin piirille perittävä yhden euron vuosijäsenmaksu kultakin maksavalta jäseneltä. Päätettiin,
että hallitus vahvistaa kannatusjäsenmaksun, jos kannatusjäseniä ilmaantuu.
8
Toimihenkilöille suoritettava kulukorvaus vuodelle 2019
Päätettiin, että puheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle, matkavastaavalle sekä
koulutusvastaavalle maksetaan 200 euron suurunen kulukorvaus vuodelle 2019.
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9
Valitaan piirin puheenjohtaja vuodelle 2019
Piirin puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Veijo Lehto.
10
Piirin hallituksen jäsenten lukumäärä
Päätettiin piirin hallituksen jäsenmääräksi kaksitoista varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
11
Piirin hallituksen kokoonpano
Valittiin piirin hallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet, mitkä on esitetty liitteessä 4.
12
Toiminnantarkastajat ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2019 valittiin Erja Repo ja Vesa Katajikko ja varalle
Sirkka-Liisa Skriko ja Liisa Söderholm.
13
Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2019, liite 5.
14
Talousarvio
Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2019, liite 6.
15
Päätetään piirin kokousten kutsumistavasta
Päätettiin kutsua piirin kokoukset koolle ilmoittamalla niistä piirin kotisivuilla ja lähettämällä sähköpostia
niille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa piirille toimitetuissa
toimihenkilöilmoituksissa.
16
Käsitellään kokoukselle sääntöjen 13 §:n tarkoittamat esitykset
Käsiteltiin ja hyväksyttiin kannanotto koskien Suomessa laadittavaa toimenpideohjelmaa
eläkeläisköyhyyden torjumiseksi, liite 7.
Veijo Lehto kertoi EKL:n hallituksen Eduskuntavaaleihin 2019 asettamista tavoitteista, liite 8.
Raija Hukkamäki selosti Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä ja Kumajakumppanuusverkostoa. Uudenmaan alueen sote-uudistuksen valmistelua voi seurata tietoverkossa
osoitteessa https://www.uusimaa2019.fi/uusimaa2019.fi tai https://kumaja.fi/kumaja-2/.
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17
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.

Veijo Lehto
puheenjohtaja 1-5

Ismo Luukkonen
puheenjohtaja 1-17

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
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